Město Dolní Bousov
Obecně závazná vyhláška města Dolní Bousov
č. 1/2011
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Dolní Bousov na svém zasedání dne 31.1. 2011 schválilo usnesením č.
ZM 1/2011, podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písmeno d), § 35, § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o místních poplatcích:
Čl. 1
Základní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „OZV“) upravuje vybírání místních poplatků na
území města Dolní Bousov
2) Územím města Dolní Bousov se rozumí katastrální území Dolní Bousov, Horní Bousov,
Bechov, Vlčí Pole.
3) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Dolní Bousov (dále jen správce poplatku).

Čl. 2
Druhy poplatků
Na území města Dolní Bousov se zavádí a vybírají tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů1
b) poplatek za užívání veřejného prostranství2
c) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu3.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Ohlašovací povinnost4 pro poplatníky poplatku uvedeného v čl. 2 písm. a) této OZV se
stanovuje do 15 dnů od vzniku, změny nebo zániku poplatkové povinnosti.
2) Ohlašovací povinnost4 jsou poplatníci poplatku uvedeného v čl. 2 písm.b) této OZV
povinni splnit nejpozději k začátku užívání veřejného prostranství.
3) Ohlašovací povinnost4 pro poplatníky poplatku uvedeného v čl. 2 písm. c) této OZV je
upravena v čl. 6 této OZV.
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Čl. 4
Poplatek ze psů
1) Sazba poplatku za jednoho psa činí ročně:
- za psa chovaného v rodinném domě
- za psa chovaného v bytovém domě

Kč 60,Kč 150,-

2) Sazba poplatku u druhého a každého dalšího psa téhož držitele se zvyšuje o 50%.
3) Poplatek je splatný vždy nejpozději do 30.9. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková
povinnost během roku po tomto datu, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti.
4) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy pes
dovršil věk tří měsíců, nebo prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatník nabyl psa staršího tří měsíců.
5) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné
výši. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.

Čl. 5
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1) Pro účely této OZV se za veřejné prostranství5 považují prostranství konkrétně
znázorněná na mapě v příloze č. 1 této OZV.
2) Sazba poplatku za každý i započatý užívaný m2 veřejného prostranství a každý i započatý
den činí:
a) za umístění zařízení a dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb 5,-Kč/
m2/den
b) za umístění reklamních zařízení (reklamních nápisů, poutačů a jiných reklamních
zařízení) 5,-Kč/m2/den
c) za umístění stavebních zařízení, skládek a výkopových prací 5,-Kč/m2/den
d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro
potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč/m2/den.
3) Město stanovuje poplatek za užívání veřejného prostranství paušální částkou následovně:
a) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí
I. malá atrakce (kolotoč, houpačky) 500,-Kč/týden
II. velká atrakce (autodrom, labutě) 1000,-Kč/týden
III. cirkus, lunapark
2000,-Kč/týden
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 12 000,-Kč/rok.
Starobní a invalidní důchodci (pokud nejsou osobami zdravotně postiženými6) , jejichž
jediným zdrojem příjmů je důchod, hradí poplatek v poloviční výši.
4) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu zbývajících měsíců kalendářního roku. Zanikne-li poplatková
povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.
5) Poplatek je splatný před zahájením užívání veřejného prostranství.
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Čl. 6
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
1) Předmět poplatku, poplatník:
Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené
Ministerstvem financí podléhá každý:
a) povolený výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“)
b) jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí (dále jen jiné „THZ“)
2) Ohlašovací povinnost:
a) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit4 správci poplatku povolení tohoto
zařízení ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného
Ministerstvem financí.
b) Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů ohlásit4 správci poplatku uvedení VHP
nebo jiného THZ do provozu a tuto skutečnost doložit zahajovacím protokolem.
c) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název
právnické osoby, sídlo a IČ. Současně uvede číslo svého účtu u peněžního ústavu,
na němž jsou soustředěny peněžní prostředky jeho podnikatelské činnosti.
d) Poplatník je rovněž povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku ukončení
provozování VHP nebo jiného THZ, tj. zánik poplatkové povinnosti a tuto
skutečnost doložit ukončovacím protokolem.
3) Sazba poplatku činí:
a) Za každý provozovaný VHP nebo jiné THZ 5 000,-Kč za 3 měsíce
b) V případě, že VHP nebo jiné THZ budou provozovány po dobu kratší než 3
měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části
4) Vznik a zánik poplatkové povinnosti:
a) Poplatek se platí ode dne zahájení provozu VHP nebo jiného THZ.
b) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP nebo jiného THZ.
5) Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování VHP nebo jiného THZ na dobu nejdéle 3 měsíce – v
poslední den čtvrtletí, ve kterém byl VHP nebo jiné THZ uveden do provozu
b) při povolení provozování VHP nebo jiného THZ na dobu delší než 3 měsíce
vždy v poslední den příslušného čtvrtletí (ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději do 15.
12.), počínaje čtvrtletím, ve kterém byl VHP nebo jiného THZ uveden do
provozu, resp. u jiných THZ, která jsou ke dni účinnosti této OZV již
v provozu, počínaje prvním čtvrtletím účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
6) Poplatek může být poplatníkem zaplacen rovněž jednorázově, a to nejpozději do 3 měsíců
od zahájení provozu VHP nebo jiného THZ.

Čl.7
Navýšení poplatku
Včas nezaplacený poplatek nebo poplatek nezaplacený ve správné výši, může být správcem
poplatku zvýšen7.
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Čl. 8
Závěrečná a přechodná ustanovení
1) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky na
základě obecně závazných vyhlášek uvedených v odst. 3) tohoto článku zůstávají
nedotčeny a posuzují se podle uvedených obecně závazných vyhlášek.
2) Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného
THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci
poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3) Zrušuje se:
• obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích, ze dne 13.12.2006
• obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2006
o místních poplatcích, ze dne 6.6.2007.
4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení.

………………………..
Josef Vynikal
místostarosta

Vyvěšeno: 2. 2. 2011
Sejmuto:

…………………….
Miroslav Boček
starosta města

